На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ('' Службени Гласник РС'' број:
124-2013 од 6. Јануара 2013. године) Комисија за реализацију јавне набавке број: 1Р/2013, именована решењем председника МЗ Бања Ковиљача доноси:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА 1Р/2013.
Садржај:

1.

Измена обрасца понуде и обрасца предмер и предрачун ( Нови обрасци се
налазе у прилогу овог документа)

Службеник за јавне набавке

Слађана Томићевић
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ПОНУДА
Прилог 2

Предузеће:___________________
Број понуде: _________________
Датум: _____________________
На основу позива за достављање понуде за Извођење молерско фарбарских радова у
фискултурној сали у ОШ''Вера Благојевић'' у Бањи Ковиљачи 1Р/13“ бр.
_________ од ______2013.године, дајемо понуду како следи:
1. Цена је исказана у динарима, појединачно за сваку позицију рада и укупно - без пореза
на додату вредност (ПДВ). Обрачунати ПДВ је исказан у рекапитулацији радова.
2.
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
ПДВ 20%
СВЕГА СА ПДВ-ОМ
ГАРАНТНИ РОК
РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
(најмање 60 дана од дана отварањ
понуда)
РОК ПЛАЋАЊА
1. Аванс ____% од у року од
____________дана од дана
закључивања уговора.
2. По испсотављању привремени
окончане ситуације најмање
_____ дана од дана овере
ситуације надзорног органа)

3. Понуда важи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
ПОНУЂАЧ:
________________________
Име и презиме, потпис и печат
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН УТРОШКА МАТЕРИЈАЛА И РАДА НА
НАСИПАЊУ Извођење молерско фарбарских радоваУ МЗ БАЊА КОВИЉАЧА

1.
Набавка материјала и фарбање фасаде
Фасадном бојом бетонских ребрастих
Плафонских елемената фискултурне сале .
Пре очистити и премазати одговарајућом
Подлогом за такву врсту радова .
У цену урачунати фасадну скелу на висини
Од 8м до 10 м, заштиту постојећег паркета
од физичког оштећења скеле као и
прекривање паркета фолијом и заштиту
постојећих фасадерских радова.
Обрачун по м2
м2
3.640х_________= _____________

2. Набавка и испорука и монтажа
заштитне мреже зидова и прозора
хале са окцима 12х12 .
Обрачун по м2.
м2
312,00Х__________=_______________

УКУПНО: ________________ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А
ПДВ-е:___________________ДИНАРА
УКУПНО СА ПДВ-ОМ________________________ДИНАРА
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